ـْی
ْی َو َ
الـصـلّٰـوۃُ َو َ
ا َلْــ َح ْـم ُ
ــر َســلِ ْ َ
ـد لـِلّٰـ ِه َر ِب الْـ ّٰعـل َـ ِم ْ َ
الــس َـَل ُم َعـلّٰـی َس ِ
ـــی ِد ال ُْـم ْ
ا َ َما َب ْـع ُد فَـاَ ُعوذُ ِبـالـلّٰـ ِه ِمـ َن ا َ
الر ِح ْیمط
الـر ِج ْی ِمط ِب ْس ِم ّٰ ِ
الر ْح ّٰم ِن َ
لـش ْی ّٰط ِن َ
اّلل َ
ْ

د اچهے میاں ښې خبرې
ُ
ی
داعئے عطار :یا رب املطصفٰ! څوک چې دا رساهل ”د اچهے میاں ښې خربې“اولويل که واوري .هغه د خپل
بنده اچهے میاں َر م َْح ُة ا هِللِ َعلَيمه په وسیله ښه انسان جوړ کړې او هغه بے حسابه اوخبښې۔
ٰ ۡ َ َّ ِ ۡ َ
بن اۡلم ِۡين
ام ن
ِين ِِباه ِنانل ِ ِ

صَ
اّٰلل ع َلَي ۡ هه َوا ٰلهه َو َسل ََم
َ ّل ه ُ

ُ
د د ُرود رشيف فضيلت

َ
خ
خ
مارهره رشيف ته حارض شو او د ماسپخني ملون ېې په خانااه
س
ک
یو
اوسیدونکے
زبکستان)
د خبارا (ا
ِ

رشيف کښې ادا کړو او د سلسلۀ قادريه رضويه ّ
عفاريه د لويئ بخزرګ شمس مارهره حرضت ّ خ خ
آل
ِ
سیدنا ابو الفضل ِ
ِ
ِ

امحد املعروف ” اچهے میاں“ َر م َْح ُة ا هِلل ِعَلَيمه په خدمت کښې حارض شو او عرض ېې اوکړو” :د حرضت نوم اوريدو
خ
رسه د حق د طلب د پاره دتله راغلے یم ځکه چې په ما کښې د ُماهدې کولو طاقت نشته د حضور په توجو
رسه بے حمنته دا عظیم فیض حاصلول غواړم۔“ هغويئ َر م َْح ُة ا هِلل ِعَلَيمه خمسيک شول او ارشاد ېې اوفرماېیلو :دومره غټ
َ
دولت دومره زر حاصلول غواړې؟ په ناستو خلاو کښې یو کس اووېیل چې دا هم څه حلوه ده څه چې ستا په
خ
خله کښې کیښودے يش؟ حرضت اوفرماېیل ” :داسې مه وایه ،د اهلل (په رمحت) رسه څه ګرانه نه ده۔“ بیا ېې

خ
هغه ځليم ته د یو د خرود رشيف په خاص طرياه هم په دغه شپه د لوستلو د پاره اوفرماېیل۔ هغه حکم اومنلو۔ د
خ
صَ
الل َعل َي م هه َو ا ٰل ه ٖه َو َس لَم
شپې چې هغه د خرود رشيف لوستلو نو هغه ته د اهلل پاک د خوږ آخري نيب ،ميک مدين،
ِ
حممد عريب َ ّل ُ
د زيارت کولو رشف حاصل شو۔ په هغه باندې یو کیفیت راغلے په کوم چې د هغه باطين خمعامله حل شوه۔

صَ
ْح ُة ا هِ
الل عَلَيم هه َواٰل ه ٖه َو َسلَم ماته
سحر هغه د هغويئ َر م َ
للِعَل َيمه په خدمت کښې حارض شو او عرض ېې اوکړو ۔ سُبُحُنُاہلل! حضور َ ّل ُ
َ
خ
په خوب کښې ارشاد اوفرماېیلو :د هرې صدئ (یعين د سلو اکلو) نه پس به زما په امت کښې یو داسې ک س
َ
وي کوم چې به زما دین ژوندے کوي په دې صدئ کښې هغه ”ذات (کس)“ تاسو ېې۔
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د اهلل َر ُّب ّ
العزت دې په هغويئ باندې َرمحت وي او د هغويئ په وسیله دې زمونږه بے حسابه خبښنه وي۔
ٰ ۡ َ َّ ِ ۡ َ
بن اۡلم ِۡين
ام ن
ِين ِِباه ِنانل ِ ِ

دِل کو اچھا تن کو ستھرا
جان کو پُر نور کر

صَ
اّٰلل ع َلَي ۡ هه َوا ٰلهه َو َسل ََم
َ ّل ه ُ

اچھے پیارے شمس دِیں
العلی کے واسطے
بدر
ٰ

د لفظونو معانې :تَن :بدن۔ شمس دیں :د دین ملر۔ خ
بدر الع ی
ل :د لوړ وايل سپوږمئ۔
ِ
َ
َ َ
َ مَ خ
َ ّ
ِ
علیمه په وسیله
هلل
مارهروي رمحة ا ِ
رشح شجره رشيف :یا اهلل پاکه! د حرضت س ِید شاه ِ
آل امحد اچهے میاں ِ
دین اسالم ملر او د لوړ وايل سپوږمئ ده ،زما زړه ښه ،بدن صفا او خروح د نور نه ډک کړې۔
باندې څوک چې د ِ

َ ُّ ۡ َ َ ۡ
ۡ
َ
صلوانلَعناۡلبِيب

ٰ ۡ َ َّ ِ ۡ َ
بن اۡلم ِۡين
ام ن
ِين ِِباه ِنانل ِ ِ

َ َّ ه ُ َ ٰ ُ َ
َّ
صَّلناّٰللنلَعنُممد

صَ
اّٰلل ع َلَي ۡ هه َوا ٰلهه َو َسل ََم
َ ّل ه ُ

ُ
مبارک خاندان

د سلسلۀ قادريه رضويه ّ
عفاريه لويئ بخزرګ شمس مارهره حرضت ّ خ خ
آل امحد املعروف ”
ِ
سیدنا ابو الفضل ِ
ِ
ِ
خ
خ
مارهره مفهره (ضلع ایټه اتر پرديش) هندوستان
اچهے میاں“ َر م َْح ُة ا هِلل ِعَلَيمه په  82رمضان املبارک  6611هجرئ په ِ
ٓ
سادات کرامو نه دے۔ (احوال و اث ار شاہ
کښې دنیا ته ترشيف راوړو۔ د هغويئ خاندان خمبارک د خحسيين زيدي
ِ
ٓ
ا ِل امحد اچھے میاں مارهروی ،ص  61بتغری)

غوث پاک فيضان
د
ِ

خ
خ
صاحب َ َ
برکت
الرب تاکت حرضت شاه
د هغويئ د زيږیدلو رشيف په وخت نیا ابئ (د پالر د طرفه نیا ابئ) د
غوث پاک حرضت
حضور
ارهروي َر م َْح ُة ا هِلل ِعَلَيمه هغه خرقه (جامې) مبارکه کومه چې د بغداد شهنشاه
ِ
ِ
اهلل عشيق م ِ

شیخ عبد الاادر جیالين َر م َْح ُة ا هِلل ِعَلَيمه په اشاره باندې د هغويئ رسه حضور اچهے میاں ته د اچولو د پاره د امانت په
خ ََ
آل امحد“
طور ایښودې وې هغويئ ته واچولې او د صاحب الرب تاکت َر م َْح ُة ا هِلل ِعَلَيمه د فرمان مفابق ېې د هغويئ نوم ” ِ

آل
کیښودو۔ نیا ابئ به ېې اکرث فرماېیل چې دا ماشوم به زمونږ د خاندان د پاره د فخر سبب جوړیږي۔ حرضت ِ
خ َ
امحد اچهے میاں ر م َْح ُة ا هِللِعَلَيه مادر زاد (یعين پیدائيش) َويل وو او لکه څنګه چې حضور غوث االعظم د حضور نيب
َ

م

www.dawateislami.net

صَ
 تاکت مارهرہ ،ص
الل عَلَيم هه َواٰل ه ٖه َو َسلَم مظهر (خنښه) وو هم داسې هغويئ هم د
غوث پاک مظهر (خنښه) وو۔ (بر ِ
ِ
کريم َ ّل ُ

16بتغری) ا ی
لع حرضت َر م َْح ُة ا هِللِعَلَيمه عرض کوي:

ت اچھے میاں
یا ابوالفضل آ ِل احمد حضر ِ

ص ِفیا امداد کُن
ضیا ُء ْالا ْ
شاہ شمس الدّیں ِ

آل امحد اچهے میاں ! بادشاه ،د دین ملره او د صوفیانو ضیا! زما مدد اوکړې۔
ترمجه :اے حرضت ابو افضل ِ

َ ُّ ۡ َ َ
انلَع ۡ َ
ناۡلبِ ۡيب
صلو

َ َّ ه ُ َ ٰ ُ َ
ناّٰللنلَعنُم َّمد
صَّل

دنيا ته د راتلو زيرے

خ
سلفان العاشاني سید شاه برکت اهلل َر م َْح ُة ا هِلل ِعَلَيمه ارشاد فرماېیلے وو :د اهلل پاک په فضل رسه به ماته یو ځوي
عفا کیږي کوم چې به د خاندان سو تاکلئ ته وده ورکوي۔ بیا هغويئ خپله یوه ِخرقه (یعين جامې رشيفې) عنایت
خ
صاحب الرب تاکت َر م َْح ُة ا هِللِ َعلَيمه مرش ځوي
اوفرماېیلې او حکم ېې اوکړو چې دا د هغويئ د ځوي د پاره دي۔ د حضور

آل حممد
حرضت شاه ِ

لل ِ َعل َيمه
ْح ُة ا هِ
َر م َ

حرضت اچهے میاں د بسم اهلل د رسم په موقع باندې هغويئ په غیږ کښې

واخستل او اوېې فرماېیل :دا هغه شهزاده دے د چا زيرے چې وا ِدل حمرتم راکړے وو۔

شان آ ِل احمد
شمس و قمر سے بڑھ کر ہے ِ

قربان آ ِل احمد
قربان آل احمد
ِ

ُ
ظاهري او روحاين استاذ
وادل
هغويئ ظاهري او باطين علوم د خپل وا ِدل حمرتم حرضت شاه محزه عیين َر م َْح ُة ا هِلل ِ َعلَيمه نه حاصل کړل او د ِ
حمرتم نه ورته خالفت هم حاصل شو۔ د هغويئ روحاين تعلیم او تربیت نیغ په نیغه د بارګاهِ غوثیت نه اوشو،
خ
غوث اعظم َر م َْح ُة ا هِلل ِ َعلَيمه وو۔ (تذکرہ مشاېخ مارهرہ ،ص
حضور
ستاذ
ځکه وېیلے کیدے يش چې د هغويئ روحاين ا
ِ
ِ
 )62هغويئ د سلسلۀ قادريه رضويه عفاريه  61پری او خمرشد دي۔ هغويئ ډیر د کمال او اع ِرف باهلل یعين د اهلل
پاک پیژندلو واال بزرګ وو۔
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غوث پاک َر م َْح ُة ا هِللِعَل َيمه راتلل
حضور
د
ِ
ِ

ميح ّ
آل امحد اچهے میاں َر م َْح ُة ا هِلل ِ َعلَيمه وراره َسیّد شاه غالم خ
ادلین صاحب د خپل وړوکوايل یوه واقعه
د حرضت ِ
ِ

يليک :چې یو ځلې حرضت اچهے میاں َر م َْح ُة ا هِلل ِعَلَيمه د سجاده نشينئ (آستانې) په کور کښې یواځې وو او چا ته د
دننه تللو اجازت نه وو۔ په دروازه کښې یو خادم (خدمت کوونکے) ناست وو۔ زه په لوبو لوبو کښې تر دروازې
پورې اورسیدم او دننه مې تلل غوښتل۔ خادم منع کړم خو زه زر دننه الړم۔ ما اويلدل چې حرضت د دوؤ
بزرګ انو رسه ناست دے او څه خربې وررسه کوي ،زه په قالره قالره الړم او د هغويئ د مال مبارکې نه مې الس
چاپریه کړل ،حرضت مخ مبارک راواړولو او زما په يلدو ېې څه خفګان شان څرګند کړو او اوېې فرماېیل :ولې
راغلې؟ ما په (نا غرضتیا) کښې عرض اوکړو :ستاسو په َولو به کښینم۔ دا ېې چې واوريدل نو هغويئ او هغه

دواړه بزرګان خمسيک شول او بیا هغه دواړو بزرګانو زما په رس باندې الس مبارک راښلک او مینه ېې رارسه اوکړه۔ د
دې نه پس هغويئ د هغه بخزرګانو رسه دننه ترشيف یوړلو۔ لږ وخت پس چې حرضت اچهے میاں ر مْح ُة ا هِللِعلَيه یواځې بهر
َ َ

َ م

ترشيف راوړلو نو ما عرض اوکړو :هغه دواړه حرضات څوک وو او هغويئ چرته الړل؟ هغويئ اوفرماېیل چې یو
حضور غوث پاک ر مْح ُة ا هِلل ِعلَيه او بل ّ
مارهروي َر م َْح ُة ا هِلل ِعَلَيمه وو ،دا حرضات لکه نا لکه د کرم
َ َ
ِ
َ م
ِ
سید شاه جالل صاحب ِ
ِ
نظر اوفرمايئ او ترشيف راوړي او اوس هغويئ ترشيف یوړلو۔

ُخداوندا برائے آ ِل احمد

َ ُّ ۡ َ َ
انلَع ۡ َ
صلو
ناۡلبِ ۡيب

نصیبم کُن لقائے آ ِل احمد

َ َّ ه ُ َ ٰ ُ َ
صَّل
ناّٰللنلَعنُم َّمد

ّ
سجاده نشيين (ګدئ سنبالول)

حرضت ّ
آل امحد اچهے میاں َر م َْح ُة ا هِلل ِعَلَيمه د وا ِدل حمرتم د وفات نه پس د خانداين دستور (یعين طرياې)
سید ِ
ِ
ً
مفابق د سلسلۀ بر تاکتیه په مسند ترشيف کیښودو او تاريبا تر  61اکلو د ِوصال رشيف پورې ېې دغه آستانه

آباده اوساتله۔

اعدتونه او معموالت رشيف

حرضت ّ
آل امحد اچهے میاں َر م َْح ُة ا هِلل ِعَلَيمه د خپل وخت غوث وو۔ د هغويئ د شپې او ورځې معاملې داسې
سید ِ
ِ
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غوث اعظم َر م َْح ُة ا هِلل ِعَلَيمه د یو اک ِمل مظهر (نمونې) پکار وي۔ د هغويئ ورځ به د اهلل
وې لکه څنګه چې د حضور
ِ
پاک د خملوق په خدمت او خری ښیګړه او د مريدانو په اصالح او الر ښودنه کښې تریيدهل او شپه به ېې د اهلل
خ
ُماهد ّ
ادلین ذا ِکر بدایوين َر م َْح ُة ا هِللِ َعلَيمه يليک چې :هغويئ
پاک په عبادت کښې تریيدهل۔ د هغويئ خمريد حرضت موالنا
به د شپې په آخرئ حطصه کښې پاڅیدل او اودس به ېې کولو او د تهجدو ملون به ېې ادا کولو او بیا د سحر د
َ
خ
وخت رشوع کیدو پورې به په اورادو او وظیفو کولو کښې مرصوف وو او بیا به ېې ُجات ته ترشيف یوړلو او
َ
ّ
تحی ُۃ المسجد به ېې ادا کړل او د هغې نه پس به ېې د سحر خسنت ادا کړل۔ د ُجعې رسه د سحر ملون ادا کولو نه
خ
پس به ېې الس اوچت کړل او د دین د ترقئ او د مسلمانو د خبښنې د پاره به ېې داع کوهل بیا به ېې خانااه
َ
(آستانې) رشيفې ته ترشيف یوړلو او د ملر راختلو پورې به په اورادو او وظیفو کښې مرصوف وو هغه وخت به

دروازه بنده وه او چا ته به هم دننه د تللو اجازت نه وو۔ چې فارغ به شو نو کور ته به ېې ترشيف یوړلو او د ټولو
د خریيت پوښتنه به ېې اوکړه او بیا به ېې خانااه ته واپس ترشيف یوړلو۔ بیا به د هغه ځاېے نه درګاهِ خمع ی
ل ته
روان شولو ،یو خادم به ېې د خمکښې نه د معمول په ځاېے کښې د قبلې په لور جاېے نماز اوغوړولو۔ هغويئ به
وړومبے د وا ِدل حمرتم بیا د مور يب يب او د نورو خپلوانو مزارونو ته تللو او داعګانې به ېې ورته کولې۔ (تذکرہ
شمس مارهرہ ،ص 61بتغری)
ِ

د غرمې ډوډئ او قيلوهل رشيف

َ
لکه نا لکه به ېې باغ ته ترشيف وړلو او د جامن د َونې الندې به ېې درئ خوره کړه او کښیناستو به ،بیا به
َ
ېې د هغه ځاېے نه خانااه ته ترشيف راوړلو ،هغه وخت به اعم دربار وو ،هر یو کس به خپل رضورتونه بیانول،
غرمه به ېې د غنمو دوه یا درې وړې شان ډوډئ د خوروا یا د َمسورو د دالو رسه خوړلې او قیلوهل رشيف به ېې
مشاېخ قادريه رضويه  ،ص)611
کوهل۔ (تذکرہ
ِ

د ماسپخني نه تر ماسخوتن پورې معمول رشيف

َ
قرآن ُمید په تالوت کولو کښې مشغول شولو او بیا به
د ُجعې رسه د ماسپخني د ملون ادا کولو نه پس به د
ِ
خ
خانااه رشيف ته راغلے او درو ِد پاک ب ه ېې لوستلو ،د مازيګر د ملانځه نه پس به ېې بیا خانااه رشيف ته
ترشيف راوړلو او د ماښام د ملانځه نه پس به ېې تسبیح لوستله او بیا به اعم دربار لګیدلو۔ هغويئ به د خلاو
خ
اندیښنې اوريدلې او د تسلئ ورکولو وروستو به ېې کور ته ترشيف وړلو۔ د ماسخوتن ملون به ېې په ُجات کښې
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َ
د ُجعې رسه ادا کولو او بیا به ېې خانااه رشيف ته ترشيف وړلو او دروازه به بنده شوهل۔ هغه وخت به په خانااه
َ
کښې خاص کسانو ته د حارضئ اجازت میالويدلو۔

َ ُّ ۡ َ َ
انلَع ۡ َ
ناۡلبِ ۡيب
صلو

َ َّ ه ُ َ ٰ ُ َ
ناّٰللنلَعنُم َّمد
صَّل

د ځانله عبادت کولو اعدت جوړ کړئ
خوږو او حمرتمو اساليم ورونړو! که څومره هم مرصوفیات ولې نه وي د ځانله عبادت کولو اعدت جوړول
پکار دے۔ اوس د سلسلۀ قادريه د خوږ پری او خمرشد حرضت ّ
آل امحد اچهے میاں َر م َْح ُة ا هِلل ِعَلَيمه ِ خمبارک
سید ِ
ِ
قرآن کريم او د درود پاک لوستلو اعدت جوړ
معموالت رشيف بیان شول۔ تاسو هم د دې مفابق څه نا څه د
ِ
ّ
ّ
کړئ۔ شیخ طريات ،امری اه خ
ت َب َرکَا ُت ہ ُم ال م َعاله يَه
ام
لسنت حرضت عالمه موالنا ابو بالل حممد ايلاس عفار قادري رضوي د
م
ِ ِ
ِ
َ
َ
ُ
هره ورځ کم نه کم د یوې سيپارې د تالوت کولو ترغیب ارشاد فرمايئ او د سلسلۀ قادريه رضويه ّ
عفاريه

قرآن کريم تالوت کم نه کم یوه سيپاره تر خپله َوسه پورې د ملر
خپلو مريدانو او طابلانو ته فرمايئ :چې د
ِ
راختلو نه خمکښې پکار دے او که چرې ملر راوخیژي نو کم نه کم

منټه صرب اوکړئ او په ِذکر او درود

رشيف کښې مشغول شئ تر دې پورې چې ملر ښه راوخیژي ځکه چې په کومو دريو وختونو کښې ملون جاېز
َ
خالف ا ی
ویل دے۔
نه دے نو تالوت
ِ

ُ
د ُرود رشيف ډير زيات لولئ

ّ
امری اه ِل خسنت دَ َام مت َب َرکَا ُت ُہ ُم ال م َعالهيَه په نیک جوړونکي د ” نیک اعمال“ د رسالې په صفحه يليک چي :آیا نن
ِ
خخ
خخ
تاسو کم نه کم ځل درود رشيف لوستلے دے۔ د زيات درود رشيف لوستلو په باره کښې په کتابونو کښې
خمتلف اقوال بیان شوي دي ،یو حمتاط قول د
چرې څوک هره ورځ کم نه کم د

(ځل لوستلو) هم دے۔ (سعادة ادلارين ،ص

) ځکه که

ځله درو ِد پاک لوستلو معمول جوړ کړي نو هغه به په زيات درو ِد پاک

لوستونکو کښې شمریلے يش۔ اهلل پاک دې مونږ ه د اچهے میاں َر م َْح ُة ا هِلل ِ َعلَيمه د تالوت او درود لوستلو په برکت د
فضول خربو نه بچ کړي او د زيات درو ِد پاک لوستلو توفیق دې راکړي۔
ٰ ۡ َ َّ ِ ۡ َ
بن اۡلم ِۡين
ام ن
ِين ِِباه ِنانل ِ ِ
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صَ
اّٰلل ع َلَي ۡ هه َوا ٰلهه َو َسل ََم
َ ّل ه ُ

م
د مجعې رسه د ملونځ ادا کولو اهميت
د حضور اچهے میاں َر م َْح ُة ا هِلل ِعَلَيمه د ټولې ورځې په معموالتو کښې یوه بله خربه ډیره ښاکره وه چې هغويئ به
َ
خ
پينځه واړه ملونځونه په ُجات کښې د ُجعې رسه ادا کول۔ اکش! چې د اچهے میاں َر م َْح ُة ا هِلل ِعَلَيمه رسه حمبت
خ
ه
ِض ُِ
اللِ َع مـن ُِه نه روایت دے چې د دواړو جهانونو
ابن عمر َر َ
کوونکي هم دا ښه اعدت خپل کړي۔ د حرضت عبد اهلل ِ
َ
صَ
په یو
الل عَلَيم هه َواٰل ه ٖه َو َسل َم اوفرماېیل چې اهلل پاک د ُجعې رسه ملون خوښوي۔
رسدار َ ّل ُ
َ
بَل روایت کښې دي چې د ُجعې رسه ملون د ځانله ملون کولو نه  81درجې زيات دے۔

خدا! سب نمازیں پڑھوں باجماعت

تاجدار رسالت
کرم ہو پئے
ِ

ٰ ۡ َ َّ ِ ۡ َ
بن اۡلم ِۡين
ام ن
ِين ِِباه ِنانل ِ ِ

صَ
اّٰلل ع َلَي ۡ هه َوا ٰلهه َو َسل ََم
َ ّل ه ُ

غييب کتاب

حرضت اچهے میاں ر م َْح ُة ا هِلل ِعَلَيه یو ځل د خپل ورور (رسه) بهار ته ترشيف یوړلو او د خواجه ی
حيي عيل
َ
م
ِ

لل ِع َل َيمه
ْح ُة ا هِ
َر م َ

په مزار باندې ېې داع اوکړه ،د هغه ځاېے نه په پاليک کښې د پاتې کیدو خپل ځاېے ته واپس تللو چې یو
درويش (فاری) ېې اويلدو چې په السونو کښې ېې کتاب نیولے دے او والړ دے ،هغه درويش (فاری) وېیل :نن
ډیر سخت رضورت دے دا کتاب په دوه روپئ هدیه کووم څوک چې د دې خواهش لري هغه دې ېې واخيل۔
حرضت اچهے میاں َر م َْح ُة ا هِللِعَلَيمه هغه وخت په وظیفه کښې مشغول وو ،چې دا ېې واوريدل نو هغه فاری ته ېې اشاره
اوکړه او د ځان خوا هل ېې راوبللو او کتاب ېې د هغه د الس نه واخستو او خمې ته ېې کیښودو او هغه هل ېې دوه
روپئ ورکړې ،چې د وظیفې نه فارغ شو او هغه کتاب ېې پرانستو او اوېې کتلو نو معلومه شوه چې هغه یوه
خ
”غیيب قليم نسخه“ ده په کومه کښې چې د راز ډیرې خربې يللکے شوې دي۔ دغه کتاب د دې خاندان په
رازونو کښې دے۔

يو نه درې ځامان ورته عطا شول (کرامت)

خ
د حرضت ّ
آل امحد اچهے میاں مارهروي َر م َْح ُة ا هِلل ِعَلَيمه یو خمريد د کوم نوم چې خلیفه حممد ارادت اهلل
سید ِ
ِ
خ
صاحب
بدایوين وو هغه به هر وخت په دې فِکر کښې وو چې اهلل پاک هغه هل یو ځوي ورکړي۔ یو ځل د حضور
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ّخ
خ
عرس پاک کښې د خپل مرشد (پری صاحب) خمې
سیدنا برکت اهلل عشيق مارهروي َر م َْح ُة ا هِللِ َعلَيمه په ِ
الرب تاکت حرضت ِ

ته والړ وو ،د سخاوت درياب په جوش کښې راغلے وو۔ ارشاد ېې اوفرماېیلو :خلیفه! څه غواړې؟ عرض ېې
خ
اوکړو :په غالم پسې څوک داع کوونکے (یعين ځوي) نشته ،حرضت اوفرماېیل :یا اهلل پاکه! زمونږه ارادت اهلل
هل ځوي ورکړې ،د دې نه پس ېې اوفرماېیل :خلیفه! د وړوميب ځوي نوم ”کريم خبش“ ،د دويم ”رحیم خبش“
ی
او د دريم نوم ”اليه خبش“ کیږده۔ خلیفه ېې په ښپو پريوتلو او عرض ېې اوکړو چې حضور زما طمع نشته نو
حرضت ورهل خپله رسالکه مبارکه ( پټکے رشيف یا ټوپئ مبارکه) ورکړه او ارشاد ېې اوفرماېیلو :زما د اهلل پاک
د ذات نه طمع ده ،خلیفه ارادت اهلل واپس راغلے ډیر زر د اهلل پاک قدرت ظاهر شو۔ بیا ېې یو ځوي اوشو،
خلیفه د هغه نوم ”کريم خبش“ کیښودو۔ تر دې پورې چې په دريو اکلو کښې ېې درې چبي پیدا شول او د دريو
واړو نومونه ېې د حرضت اچهے میاں َر م َْح ُة ا هِلل ِعَلَيمه د فرمان مفابق کیښودل ،د اهلل پاک په عنایت رسه درې واړه
ځامن ېې ځليم شول ،دوؤ ځامنو ېې خپله پالرنئ پيشه اختیار کړه او کريم خبش د خم َروجه علومو نه د
فراغیدو نه پس ”کريم اللغات“ نومې کتاب اويللکو۔

تمہارے منہ سے جو نکلی

کہا جو دن کو کہ شب ہے
تو رات ہو کے رہی

وہ بات ہو کے رہی

َ ُّ ۡ َ َ
انلَع ۡ َ
صلو
ناۡلبِ ۡيب

َ َّ ه ُ َ ٰ ُ َ
صَّل
ناّٰللنلَعنُم َّمد

عليم خدمتونه
آل امحد اچهے میاں َر م َْح ُة ا هِلل ِعَلَيمه د ظاهري او باطين علومو سمندر وو۔ د علماېے کرامو ګرانې
حرضت شاه ِ

ګرانې مسئلې به ېې داسې حل کولې چې عالونه به ورته حریانیدل ،د حرضت په يللکو کتابونو کښې د ټولو نه
َ
آېني امحدي کښې عملونه ،اوراد،
آېني امحدي“ دے۔ په ”بر ِ
 تاکت مارهره“ کښې دي :چې په ” ِ
لويئ کتاب ” ِ
ذکرونه او ارسار حرضت يليلک دي په دې کښې څلور جدلونه خپپله د حرضت په الس مبارک يللکے شوي په
مارهره رشيف کښې د حرضت حافظ حايج سید شاه اسماعیل حسن صاحب

ْح ُة ا ه
للِ ِع َل َيمه
َر م َ

په کتب خانه

(الېربيرئ) کښې موجود دي۔“ د دې کتاب ټول  63او د یو قول مفابق  11جدلونه په ډیر فراخه او خمتلفو
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علومو او هرنونو کښې وو۔ د دې ډیر جدلونه ضاېع شول۔ ځینې ېې په خانااه رشيف او د خاندان د خمتلفو
بیاض عمل و معمول دوازده
حرضاتو او خلفاؤ رسه دي د هغويئ َر م َْح ُة ا هِللِعَلَيمه د ځینو نورو کتابونو نومونه دا ديِ  :
خ
ان اشعار فاریس ،وغریہ۔
مايه  آداب السالکني مفبوعه  تطصوف مںی مثنوی اشعار  دیو ِ

د علومو او هرنونو انسائيلکوپيډيا

َ
حرضت اورنګ زيب اعملګری َر م َْح ُة ا هِلل ِعَلَيمه د خپلې زمانې د لويو لويو علماېے کرامو یو بورډ جوړ کړے وو او
خپپله نګرانئ کښې ېې د فاۀ حنيف یوه انساېیلکو پیډیا جوړه کړې وه کومه چې د ”فتاو یی اعملګریي“ په نوم
مشهوره ده۔ تارييخ طور دا خربه په یاني رسه کیدے يش چې په هندوستان کښې د دې نه پس د علماېے کرامو
َ َ
آېني امحدي“ ده ،کومه چې د حرضت
یوې بلې ډلې که په رشيکه یوه انساېیلکو پیډیا جوړه کړې ده نو هغه ” ِ
خ
اچهے میاں ر مْح ُة ا هِلل ِعلَيه په حکم باندې د هغويئ د مريدانو او خلفاؤ ،علماء او ف َضال یوې َډلې په رشيکه جوړه
َ َ

َ م

آېني امحدي انساېیلکو پیډیا کښې یو بنیادي فرق دا دے چې حرضت
کړې ده۔ په اعملګریي انساېیلکو پیډیا او ِ

اعملګری َر م َْح ُة ا هِلل ِ َعلَيمه رصف د فاۀ حنيف په مسئلو ا و جزېیاتو مشتمل کتاب جوړ کړو ولې د دې انساېیلکو پیډیا
خََ َ
خ
اوهل (مشهورو او راجئو علومو) کښې یو علم او هرن داسې نشته کوم چې په دې
شان دا دے چې په علومِ متد ِ
کښې يللکے شوے نه وي۔ د دې کتاب د يللکو لړ کښې قايض غالم شرب قادري يليک چې :د خلفاء او مريدانو
نه (د حرضت اچهے میاں ر مْح ُة ا هِلل ِعلَيه په خدمت کښې) د علماېے کرامو یوه َډهل حارضه ده ،هغويئ اوفرماېیل :که
َ َ

َ م

مارهره کتب خانه (یعين الېربيري) څوک پوره يلدل غواړي نو ډیر زيات وخت به پکار وي۔
 تاکر ِ
چرې د رس ِ

مناسبه دا ده چې تاسو کوشش اوکړئ او د کتب خانې نه د خمتلفو علومو او هرنونو کتابونه منتخب کړئ او د

هر هرن خالصه په کومه کښې چې د هغې رضوري خربې وي جوړه کړئ د پاره د دې چې څوک هغه خالصه
اوګوري نو چې هغه د ډیرو کتابونو او يلکوالو د حتایااتو نه خرب يش۔ د هغويئ په حکم باندې یوې َډلې عمل
ً
اوکړو او یوه ُمموعه کومه چې تاريبا دیرش ( )61او د یو قول مفابق په شپته ( )11جدلونو مشتمله وه پوره
آېني امحدي کیښودے شو۔ په دې کښې د ډیرو بزرګانو متون (یعين د یو کتاب ،مضمون یا
شوهل د هغې نوم ِ
دستاويز وغریه اصل عبارت) وړې او لويئ ډیرې رسالې پوره موجودې دي ،بعضې مضمونونه د خالصې په طور

دي۔ ما د ذکرونو او وظیفو د اصيل نسخې زيارت کړے دے په کومو چې چرته نا چرته د حرضت دستخط
(الس يلک) مبارک او هدایات دي۔ افسوس چې دا د لعلونو پیللے شوے هار منترش شو ګنې نو ډیر لويئ نعمت
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آېني امحدي رصف یو کتاب نه دے بلکه د ځان دننه یوه مکمله کتب خانه
وو۔ د دې نه اندازه لګي چې ِ
(الېربيري) ده۔ خو افسوس چې د علومو او هرنونو دا بے مثاهل انساېیلکو پیډیا حمفوظ پاتې نه شوه۔

چې ُمريد وي نو د ا ٰ
یلع حرضت پشان دې وي

د حرضت موالنا ّ خ
مارهروي َر م َْح ُة ا هِلل ِعَلَيمه بیان دے چې یو
ِ
سید ابو الااسم اسماعیل حسن شاه يج میاں صاحب ِ

ځل د ا ی
لع حرضت امام امحد رضا خان

لل ِع َل َيمه
ْح ُة ا هِ
َر م َ

او د حرضت موالنا عبد الاادر صاحب بدایوين

ترمینځه په یوه مسئله باندې عليم حبث اوشو۔ چې ا ی
لع حرضت

لل ِعَل َيمه
ْح ُة ا هِ
َر م َ

لل ِ َعل َي مه
ْح ُة ا هِ
َر م َ

د هغه د دري (موقف) منلو نه

جد اُمد سیدنا شاه
انکار اوکړو نو هغويئ اوفرماېیل زما رسه سيتا پور (اتر پرديش) ته الړ شئ۔ هلته د حضور ِ
خ
آېني امحدي جدل عااېد زما په کتب خانه کښې موجود دے او د
ِ
آل امحد اچهے میاں صاحب َر م َْح ُة ا هِلل ِعَلَيمه د کتاب ِ

نورو صوفیاېے کرامو کتابونه هم موجود دي په هغې کښې فرق اوګورئ چې زه چې څه وایم صحیح وایم یا څه
اول ّ
چې تاسو فرماېیئ هغه صحیح دي۔ دواړو حرضاتو (سيتا پور) ته ترشيف راوړو۔ ّ
اول خو موالنا عبد الاادر

سیّ خدنا امحد
صاحب َر م َْح ُة ا هِللِ َعل َ ِيمه د ِ
آېني امحدي جدل عااېد نه زمونږه د پریانو د سلسلې رسه تعلق لرونکي حرضت ِ

صاحب اکنپوري َر م َْح ُة ا هِلل ِعَلَيمه کتاب ’’زبدۃُخ العااېد ‘‘ راويستلو او هغويئ ته ېې اوښودلو۔ چې دا ېې اويلدلو نو ی
الع
حرضت َر م َْح ُة ا هِللِ َعلَيمه ارشاد اوفرماېیلو چې ” زه بغری د ديلل نه دا خربه منم که څه هم دا اختالف د استدالل په وجه
زما ذهن ته نه دے راغلے خو دا چې زما عظیم مرشدان دا خربه کوي نو ځکه زه د خپلو عظیمو مرشدانو خربه
(آېني امحدي واال) دري په
دا د ابتدايئ دور خربه ده بیا هغويئ دغه د
منم۔“
ِ
(خپل کتاب) ”المعتمدُالمستند“ کښې په تفطصیل رسه او خم َدلل انداز کښې هم بیان کړو۔ ( حیات ی
الع حرضت ،

 )362/6د د اهلل َر ُّب ّ
العزت دې په هغويئ باندې َرمحت وي او د هغويئ په وسیله دې زمونږه بے حسابه خبښنه
وي۔
ٰ ۡ َ َّ ِ ۡ َ
بن اۡلم ِۡين
ام ن
ِين ِِباه ِنانل ِ ِ

صَ
اّٰلل ع َلَي ۡ هه َوا ٰلهه َو َسل ََم
َ ّل ه ُ

جاو بُرے کامو
نامہ سے رضا کے اب ِمٹ ٔ

دیکھو ِمرے اپلّہ پر وہ اچھے میاں آیا

گے

وہ اچھے میاں پیارا اچھوں کا میاں آیا

بدکار رض ؔا خوش ہو بدکام بھلے ہوں

مح خة اهلل َ
َر م َ
علَیمه د خپل دې الکم په َم َ
الکم رضا :ا ی
ِ
رشح ِ
افع (یعين د آخري شعر) په وړومبئ
ِ
لع حرضت
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ً
مرصعه کښې اعجزي او انکساري کړې ده او ځان ته ېې ”بداکر“ فرماېیلے دے کوم چې یاینا د هغويئ د
اعشاان رضا عرض کوي:
مرشد رسه د زيات عایدت او حمبت اظهار دے۔
کمال اعجزئ او د خپل پری او ِ
ِ
دیکھو میرے اپلّہ پر وہ احمد رضا خاں آیا

بدکار گدا خوش ہو بد کام بھلے ہوں گے

َ ُّ ۡ َ َ
انلَع ۡ َ
ناۡلبِ ۡيب
صلو

َ َّ ه ُ َ ٰ ُ َ
ناّٰللنلَعنُم َّمد
صَّل

اوالد مبارک

سیّد شاه غالم عيل صاحب بلګرايم د لور
د حرضت شاهِ ِ
آل امحد اچهے میاں َر م َْح ُة ا هِلل ِعَلَيمه نکاح د حرضت ِ

”حرضت يب يب فضل فاطمه َر م َْح ُة ا هِلل ِعَلَي مها “ رسه اوشوه ،هغه ډیره نیکه يب يب وه۔ د هغې نه ورته اهلل پاک یو ځوي او
خ
ربیع ّ
آل نيب َر م َْح ُة ا هِلل ِعَلَيمه ېې
هجرئ وفات شوه او ځوي
االول
یوه لور ورکړل۔ لور ېې په
ِ
حرضت سید ِ
خ
()1
َ
رسم
پیدائيش ويل وو (په وړوکوايل کښې) چې به ېې څه هم د خلې نه وتل اهلل پاک به پوره کول د هغويئ د ِ
َ
هجرئ وفات شو۔
بسم اهلل رشيف نه پس تبه شوه هم په دې وجه په ربیع اال ّول
ورځې پس په

ربیع اآلخر ېې لور صاحبه وفات شوه۔

د یو قول مفابق د ځوي د وفات رشيف نه
د اهلل َر ُّب ّ
العزت دې په هغويئ باندې َرمحت وي او د هغويئ په وسیله دې زمونږه بے
حسابه خبښنه وي۔
ٰ ۡ َ َّ ِ ۡ َ
بن اۡلم ِۡين
ام ن
ِين ِِباه ِنانل ِ ِ

صَ
اّٰلل ع َلَي ۡ هه َوا ٰلهه َو َسل ََم
َ ّل ه ُ

ُ
د مريدانو شمريه او د يو څو خلفاؤ نومونه
د حرضت اچهے میاں َر م َْح ُة ا هِلل ِعَلَيمه د مريدانو شمریه د یوې اندازې مفابق دوه الکهه ته نزدې ده۔
()6

خاندان بر تاکتیه کښې د هغويئ د یو څوو خلفاؤ نومونه دا دي:
په
ِ
د حضور اچهے میاں ر م َْح ُة ا هِللِعَلَيه َکرش ورور حرضت سیّد َ َ
للِع َل َيمه
ْح ُة ا هِ
آل بر تاکت املعروف ستهرے میاں َر م َ
َ
م
ِ ِ
کوم چې د هغويئ نه پس د سلسلۀ بر تاکتیه سجاده نشني شو۔

َ
خ
…  1په وړوکوايل کښې د خلې نه د َوتلې خربې پوره کیدل د ډیرو بزرګانو نه ثابت دي بلکه په کوم عمر کښې
چې ماشوم خربې هم نه يش کولے په هغه عمر کښې هم د ډیرو ماشومانو خربې کول ثابت دي۔

www.dawateislami.net

()8
()6

د حضور اچهے میاں َکرش ورور حرضت ّ
آل حسني سچے میاں
سید شاه ِ
ِ
حرضت ّ
آل رسول َر م َْح ُة ا هِللِعَلَيمه  ،هم هغويئ هغه مبارک شخطصیت دي د چا نه چې سیَّدي
سید شاه ِ
ِ
ا ی
لع حرضت َر م َْح ُة ا هِللِ َعلَيمه بیعت اوکړو او د هغويئ مشهور فرمان دے چې که چرې د قیامت په ورځ
ّ
زما َرب زما نه پوښتنه اوکړه چې څه دې راوړي دي؟ نو زه به ”امحد رضا“ وړاندې کړم چې موال!
للِ َعل َيمه
ْح ُة ا هِ
َر م َ

دا مې راوړے دے۔
ميح ّ
( )5 ،3حرضت سیّد شاه اوال ِد رسول قادري مارهروي او حرضت سیّد شاه غالم خ
ادلین َر م َْح ُة ا هِللِعَلَي مهما  ،دا
ِ
ِ
ِ

دواړه حرضات د حضور اچهے میاں َر م َْح ُة ا هِللِ َعلَيمه وريرونه دي۔
د اهلل َر ُّب ّ
العزت دې په هغويئ باندې َرمحت وي او د هغويئ په وسیله دې زمونږه بے حسابه خبښنه وي۔
ٰ ۡ َ َّ ِ ۡ َ
بن اۡلم ِۡين
ام ن
ِين ِِباه ِنانل ِ ِ

صَ
اّٰلل ع َلَي ۡ هه َوا ٰلهه َو َسل ََم
َ ّل ه ُ

د اکمل پري لټون

د حضور اچهے میاں

لل ِعَل َيمه
ْح ُة ا هِ
َر م َ

د خوښې خلیفه حرضت موالنا شاه خ
عبد املجید خ
عني احلق َر م َْح ُة ا هِلل ِعَلَيمه په

سلسلۀ بیعت کښې د داخلیدو واقعه ډیره خوندوره ده۔ هغويئ د ډیرې مودې نه د پری په لټون کښې وو خو په چا
مارهره رشيف ته
به ېې زړه اوبه نه څلکې۔ چا ورته د حرضت اچهے میاں َر م َْح ُة ا هِلل ِعَلَيمه نوم مبارک اوښودلو۔ هغويئ ِ

ترشيف یوړلو او یو څو ورځې ېې د هغويئ په خدمت کښې تریې کړې خو آخر ېې هلته هم زړه مفمئني نه شو۔

په زړه زړه کښې ېې وېیل چې دا ټول د خوړلو ګټلو واال ټګي ده ،بنده د داسې فاریئ قاېل نه دے۔ آخر د هغه
ځاېے نه خپل وطن بدایون ته روان شولو۔ د بدایون رسه نزدې د خواجۀ خواجګان حرضت خواجه حسن شیخ
غوث پاک او شیخ
شايه املعروف بړے رس تاکر َر م َْح ُة ا هِلل ِعَلَيمه آستانې ته چې اورسیدلو نو هغويئ اويلدل چې حضور
ِ
شايه ر مْح ُة ا هِلل ِعلَي هما ترشيف راوړو او هغويئ ته ېې اوفرماېیل :خ
عبد املجید! که په ټوهل دنیا کښې ډیوه واخلې او
َ َ

َ م

لټون رشوع کړې نو بیا به درته هم د ّ
سیّد
سید ِ
آل امحد نه ښه پری میالؤ نه يش۔ بس هم اوس واپس الړ شه او د ِ
ِ
خ
مارهره رشيف ته حارض شول او د بیعت خواهش ېې څرګند
ِ
آل امحد مريد جوړ شه۔ هغويئ د هغه ځاېے نه زر ِ
کړو۔ حرضت اچهے میاں ر مْح ُة ا هِلل ِعلَيه ورته اوفرماېیل” :میاں! ته خو موالنا ېې ،په خمريدئ څه کوې؟ دا خو د ګټلو
َ َ

َ م

خوړلو ټګي ده“۔ (د زړه په وسوسې باندې په پوهیدو ېې) موالنا صاحب په ښپو پريوتلو او د خپل قطصور معايف
مثال خالفت او خرقۀ خالفت ېې
ېې اوغوښتله ،اچهے میاں َر م َْح ُة ا هِلل ِعَلَيمه په سلسلۀ قادريه کښې داخل کړو او
ِ

پری دستګری َر م َْح ُة ا هِللِ َعلَيمه ترشيف راوړو او ماته ېې
ورهل هم ورکړو او اوېې فرماېیل چې ته په الره وې چې
ِ
پریان پریِ ،
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خ
مثال خالفت ورهل ورکړه۔
اوفرماېیل :موالنا عبد املجید راځي ته هغه مريد جوړ کړه او ِ
اعلی تیرا
سروں سے قدام
اُونچے اُونچوں کے ا
ٰ

واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بال تیرا

َ ُّ ۡ َ َ ۡ
ۡ
َ
صلوانلَعناۡلبِيب

َ َّ ه ُ َ ٰ ُ َ
َّ
صَّلناّٰللنلَعنُممد

م
برګي مرض واال ښه شو (کرامت)
د حضور اچهے میاں

لل ِعَل َيمه
ْح ُة ا هِ
َر م َ

په بارګاه کښې یو ځلې د َ
برګي مرض ښاکر سپايه حارض شو او لرې

اودريدو۔ هغويئ َر م َْح ُة ا هِلل ِعَلَيمه ورته اوفرماېیل” :وروره وړاندې راشه؟“ هغه عرض اوکړو :حضور! زه د دې قابل نه
َ
یم۔ بیا ېې اوفرماېیل :وړاندې راشه۔ هغه کس چې وړاندې راغلے نو په کوم ځاېے چې ېې سپني داغ وو
حرضت َر م َْح ُة ا هِللِ َِعلَيمه ِپرې خپل مبارک الس کیښودو او ارشاد ېې اوفرماېیلو چې دتله خو هیڅ هم نشته۔ چې سپايه
هغه ځاېے ته اوکتل نو سپني داغ بیيخ ورک شوے وو۔
اے مرے اچھے کے اچھے مجھ کو بھی اچھا بنا
صدقہ اچھے میاں احمد رضا خاں قادری
ٔ

َ َّ ه ُ َ ٰ ُ َ
صَّل
ناّٰللنلَعنُم َّمد

َ ُّ ۡ َ َ
انلَع ۡ َ
صلو
ناۡلبِ ۡيب

(نوټ :د حرضت ّ
آل امحد اچهے میاں
سید ِ
ِ

لل ِ َع ل َيمه
ْح ُة ا هِ
َر م َ

په ارشاداتو او کراماتو باندې مشتمله د دې رسالې

دويمه برخه به بیا جاري کولے يش)
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